ﻫﺸﺪار :اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر اﯾﺪز ﺑﯿﻦ زﻧﺎن
CC0 Public Domain
اﯾﺪز ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اچ آی وی در ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺪن ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
بﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﺟﻮاﻧﺎن درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺎن درﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻮع
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﺪز ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺰرگ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺴﻂ داده و از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﺰﻧﺪه اﯾﺪز ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺖ آﻏﺎز آﻣﻮزش ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺪارس روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮج ﺳﻮم اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻮج دوم اﺑﺘﻼ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ
ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﯿﺪ رﺿﺎزاده ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ،
ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن اﯾﺪز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺻﻼ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی را در ﮐﺸﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﻔﺖ :راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺪز ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺮان از ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﻮده و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪHIV
ﻣﺜﺒﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺧﻮد را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺿﺎزاده ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در دﻫﻪ  HIV 70ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در اﯾﺮان در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد؛ﺒﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در آن دﻫﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ در ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ و ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﺴﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ؛ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  7ﺳﺎل از ﻧﯿﻤﻪ دوم دﻫﻪ  80ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص آﻣﺎر ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس  HIVﻣﺜﺒﺖ در ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  36ﻣﯿﻠﯿﻮن و  900ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در
ﺟﻬﺎن و  32ﻫﺰار و  670ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﮔﺬری ) (DICوﯾﮋه ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﮐﺸﻮر راه
اﻧﺪازی ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اراﺋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮزن ،ﺳﺮﻧﮓ ،ﮐﺎﻧﺪوم و … ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺳﻮق دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮد را از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﻊ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ وی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻫﺪاﯾﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺰرﯾﻖ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان وی را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﻗﺮار داده و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ وی ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﻤﺎل
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻓﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
وی درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از زﻧﺎن دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎدی ﮐﻪ دارای
ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از زﻧﺎن ﮐﻪ دارای ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  150ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ )،(DIC
 50ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ )ﺷﻠﺘﺮ( و ﺣﺪود  250ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ

ﭘﺎﺗﻮقﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﮐﺰ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﻠﺘﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻏﺬا و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺿﺎزاده در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮابﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻫﺴﺘﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ 15
ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ) (DICوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  14ﻫﺰار و  500ﻣﻌﺘﺎد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 12
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ )ﺷﻠﺘﺮ( ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  4100ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  26ﺗﯿﻢ ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  16ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز و آﻣﻮزش ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  32ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ
رﺿﺎزاده در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪدﺟﻮ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  32ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺪز در
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺰ آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮدﺟﻪای از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﺪز ﻫﺮ اﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮان  NGOﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد داوﻃﻠﺐ راه اﻧﺪازی و اداره اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
اﯾﺪز ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را اداره ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺣﻞ ﮐﺮدن ﮔﺮهﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در
اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﺮدان ﺑﯿﺶ از زﻧﺎن ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮج ﺳﻮم اﺑﺘﻼ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﻼ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﯽ رﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻣﺎر زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
رﺿﺎزاده اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺑﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و در ﺣﺪود ﻋﺮف و ﺷﺮع اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﯽ زوﺟﯿﻦ ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﺎم ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد در اﺻﻄﻼح
«ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد »ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه و رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع و اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس  HIVﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر
زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز در ﮐﺸﻮرﻫﺴﺘﯿﻢ.

